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Nincsenek 
biztosítva az állami 

erdők, ezért a kormány a 
biztosítók bevonásával javasla-
tot készít elő. Várhatóan még az 
idén kötnek ilyen biztosítást, de 

egyelőre csak erdőtüzek e-
setére. (Inforadio.hu)

Több 
száz millió forintra 

becsülhető a december 
eleji ónos eső okozta jégkár 

a Pilisi Parkerdőben. 
(HírTV)

Ápri-
lis 1-től lehet 

benyújtani az MVH-nak 
az erdészeti támogatások 
jogcímeire a kérelmeket 

(Agrárszektor.hu)

Bár 
még nem zárult le 

teljesen az építkezés, a Holzin-
dustrie Schweighofer háromszéki 
telephelyén, a társaság becslése 
szerint várhatóan 2015 második 
negyedévében elindulhat a ter-

melés. (Erdely.ma)
A 

tavaszias idő miatt 
át kell szervezni a fakiter-

melési munkákat a Mátrában, 
mert a sáros talaj megnehezíti 

a favágást, a faanyag ki-
hordását. (heol.hu)

A 
munkavédelmi 

ellenőrzések 2015 első 
negyedévében a faipart 

érintik kiemelten. 
(MTI)

2015-
ben a 

kocsányos tölgy lett 
az „Év Fájára”. 

(oee.hu)

A 
Gabnai Ernő 

magánerdő-gazdálkodó 
ellen indított emlékezetes 
per folytatódik, az ügyész 
fellebbezést nyújtott be a 

lepke-perben. (Forest-
press.hu)

Az 
erdőtelepítések 

esetében 1,4 milliárd forint, 
a Natura 2000 erdőkben elrendelt 

korlátozások miatti kompenzációként 
2,5 milliárd forint, a fiatal erdők ápolása 

érdekében 505 millió forint, erdő-környezet-
védelmi programban való részvételért 180 

millió forint, a károsodott erdők helyreállítá-
sa érdekében pedig 82 millió forint ki-
fizetését december hónapban meg-

kezdte és az idei év első felében 
folyamatosan teljesíti az 

MVH. (MTI)
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Mindig a legfrissebb hírek az erdőgazdálkodás és a vadgazdálkodás világából:
www.erdo-mezo.hu

Éppen két éve, hogy elindult hazánk legfiatalabb erdészeti hírportálja, az 
Erdő-Mező Online. Gyakorlatilag a nulláról építettük fel egyre népszerűbb, a 
szakma szemében is egyre hangsúlyosabb honlapunkat, amelyet mára er-
dészek, erdőgazdálkodók, fakitermelők és vadászok ezrei követnek napról-
napra, hétről hétre. 
Éppen a 2013-as AGROmashEXPO és AgrárgépShow ideje alatt élesedett 
honlapunk, akkor még csak néhány tucat, majd pár nap elteltével egy-két 
száz olvasóval, amelyből mára havi 30000 egyedi látogató lett. Sőt, jelen 
lapzártánk idején már látni lehet, hogy a január még ezt is túlszárnyalja, 
hiszen a hónap kétharmadáig sem értünk el, amikor már a megszokott láto-
gatottságon is túl vagyunk… Ez a statisztika pedig számunkra azt mutatja, 
hogy a 2013-ban elkezdett munkánk nem hiába-való, sőt, anyagaink egyre 
több szakmai olvasóra találnak, és hisszük, hogy az elmúlt két évben tudtunk 
tenni a hazai erdőgazdálkodásért is!
2014-ben az Erdő-Mező a korábbinál is több rendezvényen jelent meg, ahol 
pedig már visszatérő vendégek voltunk, ott a 2013-asnál is komolyabb jelen-
léttel mutattuk meg magunkat. Az elmúlt év kiemelt eseménye számunkra 
az I. Erdő-Mező Veterán Motorfűrész Kiállítás és Találkozó volt, amelyet az 
innoLignum Sopron erdészeti kiállításon szeptemberben szerveztünk meg. 
Reinhofer Balázs és még néhány fűrészgyűjtő olvasónknak hála több mint 
50 gépet – köztük egy ’50-es évek elején gyártottat – mutathattunk be stan-
dunkon. De 2014 más szempontból is érdekes volt, hiszen egyre több té-
mában tudtuk első kézből tájékoztatni olvasóinkat. Ilyen volt a magyar fa-
kitermelő válogatott remek svájci szereplése, Rittlinger Róbert világcsúcsa, 
vagy a STIHL Timbersports csapat novemberi küzdelme is. Készítettünk inter-
jút az év erdészével, az év Vas megyei vadászával, a MEGOSZ kitüntetett 
magánerdősével, erdészeti vállalkozókkal, de a már fentebb említett sport-favágóinkkal is. 
Volt több érdekes videónk is, többek között a Hittner közelítők és a John Deere erdészeti gépek 
bemutatójáról vagy a magánerdősök és az erdészeti szaporítóanyag-előállítók jubileumi ren-
dezvényéről.
Az Erdő-Mező tehát betöltötte második születésnapját. De mit is jelent ez a két év számokban? 
Több mint 2100 hírt, cikket és tudósítást, több 100 fotót és több tucat videót. Mindezek mellett 
pedig – és nekünk ez a legfontosabb – egy szakma szeretetét, megbecsülését és rengeteg 
hűséges olvasót!
A folytatásban pedig még több szakmai cikk, még több erdészeti gép, még több erdőgazdál-
kodás és még több vadászat várható. Reméljük, hasznosnak találja a nyomtatott magazinunk 
idei első, összességében hatodik lapszámát!
Tartson 2015-ben is az Erdő-Mezővel, olvassa honlapunkat minden nap!

Két éve a hazai erdőgazdálkodásért!

Gribek Dániel 
főszerkesztő

Partner az erdőgazdálkodásban

A magyarországi szervízpartnerünk a Timber-Trans Kft.

Magyarországi képviselő:
Nagy Gábor
+43 3572 42289 502
gabor.nagy@oeforst.at

“Az Erdő-M
ező készítői a lapban elhelyezett hirdetések tartalm

áért a felelősséget nem
 vállalja!”

ÖFORST FORSTTECHNIK GMBH - JUDENBURG
Viktor Kaplan Str. 2
A-8750 Judenburg
+43 03572 42 289
office@oeforst.at



AZ EGÉSZ MAGYAR FAÁPOLÁS REFORMRA SZORUL 
– INTERJÚ LAJKÓ BENDEGÚZZAL

Erdő-
Mező: 
M ió ta 
fogla l -
kozol fa-
vágással,
faápolás-
sal?
Lajkó Ben-
degúz:
Gyakorlati-
lag 1997-től, 
amikor meg-
kaptam az 
első 021-es 
STIHL motor-
fűrészemet. Ez
egyébként azóta 
is megvan, és min-
dennapos társam. 
A sziklamászással, 
és ezáltal a kötél-
technikával 2005-ben
ismerkedtem meg. 
Persze, ezek még kez-
deti szárnypróbálgatá-
sok voltak, de ekkor in-
dultam el azon az úton, 
hogy komolyabban is fog-
lalkozzam a témával.
Erdő-Mező: Honnan, és 
hogyan sajátítottad el
a fogásokat?
Lajkó Bendegúz: Az első 
lépéseket még a sziklamászó 
technika kapcsán tettem meg, 
azután szépen lassan jöttek be 
az ipari alpinban használatos 
eszközök. Azonban minduntalan 
problémákba ütköztem, és ez sar-
kallt arra, hogy bővítsem ismereta-
nyagomat. Kezdetben videókat és ké-
peket böngésztem a neten. Sokat ta-
nultam szegedi kollégámtól, Hajnal Ef-
raim Gábortól, aki sokban támogatott a 
versenyzés terén is. Eközben az inter-
neten megismerkedtem külföldi faápo-
lókkal, akikkel azután személyes ba-
rátságok is szövődtek. Innen felgyor-
sultak az események, csak gyakorol-
ni kellett.
Erdő-Mező: Honnan jött a ver-
senyzés ötlete?
Lajkó Bendegúz: Erre is a vi-
deók inspiráltak. Nagyon tet-
szett a faápoló versenyek han-
gulata, de persze semmit 
sem tudtam róluk.
Mindenfelé írtam érdek-
lődő leveleket, de nem 
jött válasz. Már el vol-
tam keseredve, amikor
egy lengyel srác végül vá-
laszolt, és meginvitált,

hogy menjek el hozzájuk. Nagyon fellel-
kesültem. Annyit tudtam meg, hogy ma-
gyar versenyzőről még nem hallottak, 

és ők is kíváncsian vártak. Felkeres-
tem a Grube Kft.-t, hogy támo-

gatnának-e ebben, és szeren-
csémre fantáziát láttak ben-

nem. Így nagyon sok felsze-
relést ők biztosítottak
 számomra.
Erdő-Mező: Mióta és 

milyen eredménnyel 
versenyzel?

Lajkó Bendegúz: Ott kezde-
ném, hogy mivel nem voltak 

egyértelmű válaszok külföld-
ről, de a szeptemberi EB-re 
mindenképpen ki akartam 
menni, méghozzá verseny-
zőként. Ehhez kellett egy 
itthoni verseny a kvalifiká-

ció miatt. Ez nagyon nehéz 
volt, mert egyfelől senki nem 

volt még ilyen versenyen verseny-
zőként, és a nemzetközi szabályzatot 
sem lehetett teljes egészében átven-
ni. A Magyar Faápolók Egyesülete 
magára vállalta ezt a nem kis fela-
datot, a Grube Kft. pedig biztosította 
hozzá a szükséges felszerelést. Végül 
májusban egy nagyon jó hangulatú 

versennyel indult el itthon valami 
új! Itt ismerkedtem meg Kmety 

Krisztián barátommal, aki Auszt-
riában dolgozik, és már több ver-

senyen is volt. Vele sokat kon-
zultáltam. Erdő-Mező: Ho-

gyan kezdődött a nem-
zetközi szereplés?

Lajkó Benegúz: Június
végén volt az első ko-

moly verseny Len-
gyelországban. A 

lengyelek nagyon
barátságosak, 

és emellett
nagyon ko-

moly szak-
mai fel-

Mi a különbség egy szál kötéllel és má-
szóvassal rendelkező, és egy szakkép-
zett faápoló között? 
Nos, egy szakképzett faápoló tudja, hogy 
mit, mikor, és hogyan kell levágni. 
Például nem használ mászóvasat olyan 
munkálatoknál, amikor a fát nem vágjuk 
ki teljesen. Képzett a különböző kötéltech-
nikákban, faismeretben, és képzett mo-
torfűrész kezelő. Ebből már látható, hogy 
nem elég, ha valaki csak az egyik részhez 
ért. Sajnos, sok kár és sok baleset történik 
ezekből adódóan. Mégis sokkal nagyobb a 
„baj”, ha nem történik semmi. Miért? Mert 
ilyenkor az „alpinista” boldogan hátradől, 
hogy na, ugye ezt is kivágtuk valahogy. 
Ebből nem fejlődik sem a felszerelése, 
sem a tudása, sőt, a biztonsága sem. 
A laikus a szakmából meg csak ezt látja. 
Számtalan képet, videót tudnék mutatni 
a neten, ahol az alapvető biztonsági nor-
mákat nem tarják be, mégis magukat ko-
moly „alpinista favágónak” titulálják, és 
bőszen hirdetik is ezt. 
Van, akin lehet segíteni egy hasznos ta-
náccsal, de van, aki legyint, hogy eddig jó 
volt így, ezután is jó lesz. Mindenképpen 
elindult viszont valami a hazai találkozó-
verseny kapcsán. Új barátságok szövődtek, 
hasznos tanácsokkal látjuk el egymást. 
Egyre többen nyitottak ennek az „új” 
technikának a megismerésére és alkalma-

több mint 10 európai ország delegálta a 
legjobb versenyzőit. Nagyon büszke vol-
tam magamra, mert sikerült egy olyan 
lengyelt is magam mögé utasítani, aki 
még az első versenyemen a 3. helyen vég-
zett. 
Erdő-Mező: Hol van létjogosultsága a 
faápoló módszereknek?
Lajkó Bendegúz: A faápolásban a kötél-
technikával végzett favágás csak egy 
szegmens. Gyakorlatilag a fát elültetésé-
től a teljes kivágásig végigkíséri a faápoló. 
Beletartoznak a favizsgálatok, a fasebek 
kezelése, a betegségek gyógyítása. 
A kötéltechnika számos helyen alkalmaz-
ható. Ilyen például az erdészeti szaporító-
anyag gyűjtése, az értékmegóvásos vá-
gások alkalmazása az erdészetben, a la-
kott területi faápolás-favágás, a korona-
biztosítások, a madárgyűrűzési célok. Nem 
utolsó sorban pedig mentési helyzetekben 
is alkalmazható egy fennakadt ejtőernyős, 
vagy macska lehozásánál. Erre a célra e-
zek a módszerek sokkal hatékonyabbak 
és biztonságosabbak, mind a mentő, mind 
a sérült személyére nézve, mint az ipari 
alpin technikái. Tehát nem csak lakott kör-
nyezetben használható, annak ellenére, 
hogy nyilván ebből van a legtöbb. 
Erdő-Mező: Milyennek látod a faápo-
lás hazai helyzetét, jelenét, jövőjét?
Lajkó Bendegúz: Sajnos, azzal kell kez-
denem, hogy Magyarországon mindenki 
ért három dologhoz. Ez a foci, a politika, 
és a favágás. A nemzetközi szinthez ké-
pest legalább 20 évvel el vagyunk ma-
radva. Nem megbántva senkit, de attól, 
ha valaki vesz egy motorfűrészt, még nem 
lesz favágó, és ugyanígy, ha valaki a 
lábára húz egy mászóvasat, és felmászik 
a fára, akkor még nem lesz „alpinista”! 
Sajnos, a köztudatba ez az alpinista szó 
nagyon beivódott. Idő kell mire a faápolás, 
faápoló kifejezés átveszi a helyét.

zására. Ez nagyon pozitív. A Grube Kft. 
céljául tűzte ki, hogy a faápoláshoz szük-
séges felszerelések teljes palettáját kínál-
ja az érdeklődőknek. Ma már elérhető áron 
be lehet szerezni azokat a beülőket, köte-
leket, csigákat, amelyek erre a munkára 
lettek kifejlesztve.
Hátráltatja továbbá a szakma fejlődését 
a rá vonatkozó előírások korszerűtlensége. 
Ezek javarészt már elavultak, javításra 
szorulnak. Ilyen az EBSZ. Emiatt speciális 
oktatásról még nem beszélhetünk itthon. 
Azok, akik jelenleg oktatnak, az ipari alpin 
oldaláról közelítik meg, ezzel gátolva a fa-
ápolás technikájának fejlődését, és szín-
vonaluk a nullával egyenlő.  
A faápolás jövője mindenképpen a mi ke-
zünkben van, azokéban, akik ebben dolgoz-
nak.
Erdő-Mező: Egy kicsit térjünk vissza 
rád. Mik a jövőbeni terveid?
Lajkó Bendegúz: A legfontosabbnak azt 
tartom, hogy minél több érdeklődővel 
megismertessem a biztonságos és haté-
kony módszereket. 
Jelenleg írom a faápolás kötéltechnikájá-
nak ismeretanyagát, ez nagy űrt fog betöl-
teni. Ez reményeim szerint tavasztól elér-
hető lesz. 
Természetesen minél több nemzetközi ver-
senyen is szeretnék ott lenni, ahol már ko-
moly elvárásaim lesznek magammal szem-
ben. Terveim között szerepel egy magas 
színvonalú hazai verseny megszervezése 
a nyár elején, ahová külföldi mászókat is 
meghívok. Ez jót tesz majd az itthoni lég-
körnek. Oktatással és bemutatókkal is 
szeretnék foglakozni, és új faápolókat is 
rávenni a versenyzésre.

Lajkó Bendegúzzal készített interjúnk hosszabb változatát 
az Erdő-Mező honlapján olvashatja el!

Gribek Dániel

készültséggel rendelkeznek. Lezajlott a két 
napos verseny, ahol nagyon jól éreztem 
magam. Meglepődve hívtak a dobogóra, 
miután is az egyik versenyszámban bronz-
érmes lettem. Hihetetlen volt. Ezután ismét 
szólítottak. Lengyelül ment a díjátadó, így 
csak akkor tudtam meg, hogy a legjobb kül-
földi indulónak járó aranyérmet én nyer-
tem meg, amikor kimentem. Megelőztem 
egy szlovák és egy ukrán versenyzőt.
Összetettben itt a nagyjából 30 verseny-
zőből a 11. helyen végeztem.
Erdő-Mező: Ez nagyon szép ered-
mény! Aztán pedig jött a folytatás…
Lajkó Bendegúz: Júliusban Bécsben ren-
dezték meg az osztrák bajnokságot, itt már 
komolyabban vettem a versenyt, előrébb 
szerettem volna végezni, ez pedig sikerült 
is. Összetett 7. hely és egy bronzérem lett 
a vége. Augusztus végén Szlovákiába utaz-
tam, itt is a 7. hely lett meg összetettben, 
viszont egyéni legjobb idővel footlock ka-
tegóriában ezüstérmet szereztem. Szep-
tember végén újra Lengyelországba utaz-
tunk az Európa Bajnokságra. 
Ez meghívásos alapon ment. 5 embert hív-
tak meg, akiknek az országa nem tagja a 
világszervezetnek, az ISA-nak. Emellett a 
tagországok a legjobb 3 férfi, és – ha van 

– 2 női versenyzőt delegálhattak. Itt már 
nagyon komoly volt a tét. Jól sikerült, 
a mintegy 50 versenyzőből a 28. he-
lyen végeztem. Ha az egyik állomá-
son nem futok ki az időből, még a 20. 
hely is lehetségessé vált volna. De 
így is nagyon komoly teljesítmény 
volt bekerülni az első 30-ba, mert 

Lajkó Bendegúz 1982-ben született Szegeden, azóta is a 
dél-alföldi településen él. 1999-ben Ásotthalmon a Bedő 
Albert szakiskolában erdőművelő-fakitermelőként végzett, 
majd 2003-ban Szegeden a Kiss Ferenc Erdészeti Techni-
kumban erdész technikus lett. 2005 óta foglakozik fal- és 
sziklamászással. Gyermekkora óta a természet rabja, 
solymászik, vadászíjászik, ebből adódóan pedig sokat má-
szik fára. Valahol itt kezdődik a történet…
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Egy magyar versenyző, Bakó Norbert is bekerült a világ legjobb fiatal fakitermelő versenyzőit tömörítő 
ötfős társaságba, az International Rookie Teambe. Bakó Norbert egy kanadai, egy amerikai, egy francia és 
egy német ifi sportolóval versenyzett a STIHL Timbersports világbajnokságon novemberben. Erdő-Mező 

Portré a fiatal favágóval, aki logisztikai mérnöknek készül, és aki végül csapatával a 9. helyen végzett.

Erdő-Mező: 2014-ben sikerült bekerül-
nöd az International Rookie Teambe.
Hogyan érted ezt el?
Bakó Norbert: A Nemzetközi Rookie Csa-
patba (Nemzetközi Fiatalok/Újoncok Csapa-
ta), 18 és 24 éves kor között lehet beke-
rülni. Ráadásul Európából csak 3 fiatal le-
het a tagja. Őket úgy választják ki, hogy
több helyen is – Németországban, Olasz-
országban, Ausztriában és Angliában – 
Rookie versenyeket szerveznek, végül ösz-
szegzik az eredményeket és Európa há-
rom legjobbja kap helyet a csapatban.
Németországban sikerült kvalifikálnom, 
méghozzá európai összesített 2. helyezés-
sel, 18 évesen. A másik 2 csapattagot a 
tengerentúlról Kanada és az USA adja. Te-
hát a Rookie Team 5 főből áll, ebből 3 főt 
Európa ad, 1 főt Amerika legjobbja, és még 
1 főt a kanadai bajnok. Idén úgy néz ki, 
hogy amerikai, kanadai, francia, német és 
magyar fiatal képviseli a csapatot.
Erdő-Mező: Mit jelent az, hogy a Roo-
kie Team tagja vagy?
Bakó Norbert: Igazából nagy felelősség, 
hiszen csapatban versenyzünk, minden-
kinek jól kell teljesítenie, és van egy pici 
nyomás, hogy ne “húzzam le” a csapatot.
Erdő-Mező: Mivel foglalkozol a hét-
köznapokban?
Bakó Norbert: Hétköznapokban a tanu-
lással foglalkozom, egyetemre készülök, és 
emellett edzek, gyakorlok a versenyekre. 
Lehet, hogy furcsa, de logisztikai mérnöki 
szakra készülök Pesten vagy Győrben.
Erdő-Mező: Hogyan jött a versenyzés?
Bakó Norbert: A Magyar Timbersports 
Csapat 2011 februárjában alakult meg.
Bátyám ekkor már készült a fakitermelő 
világbajnokságra és a klasszikus fakiter-
melő versenyekről sikerült megismerni a 
csapatot.
Azóta mind együtt, egymás ellen verseny-
zünk. Nagyon jó baráti társaság alakult ki.
Erdő-Mező: Mennyit kellett gyakorol-
ni, hogy bekerülj a fiatal csapatba?

Bakó Norbert: A németországi verseny 
előtt, ahol kvalifikálnom kellett, hetente 
általában 4-5 napot edzettem. Mind fizi-
kailag, mind technikailag. Mellette havon-
ta volt közös edzés is, és nagyon sokat 
segített a Stihl és a magyar válogatott is; 
Juhász István világbajnoki 7. helyezett ver-
senyző, Strubel József, Rittlinger Róbert, 
Gyapjas Norbert és Szeremley Csaba.
Erdő-Mező: Hogyan viszonyul a csa-
lád ehhez a hobbihoz? Mivel a bátyád 
is versenyzik, őt nyilván nem érte vá-
ratlanul az érdeklődési köröd.
Bakó Norbert: Édesapám és bátyáim is 
fakitermeléssel foglalkoznak, így nem áll 
messze tőlünk ez a sport. Amit elértem, 
azt lényegében édesapámnak, a család-
nak és természetesen a magyar csapat-
nak köszönhetem.

Erdő-Mező: Gondolom, hogy nagy le-
hetőség lenne bekerülni a Stihl Tim-
bersports felnőtt válogatottba is. 
Hogyan látod a helyedet hosszú táv-
on? Hiszen a mezőny egyre inkább 
összezár, a verseny egyre nagyobb.
Bakó Norbert: Ahogy mondod. Egyre 
inkább látszik a versenyeken, edzéseken 
is, hogy mindenki fejlődik, és egyre in-
kább közeledünk egymáshoz. Legutóbb a 
Nemzeti Bajnokságunkon, Karádon is gyak-
ran néhány századmásodperc döntött az 
eredményekről, így egyre izgalmasabb és 
látványosabb versenyeket láthatunk. A 
célom igazából, hogy a jövőben már ne 
csak a fiatalok közt, a Rookie Teamben 
szerepelhessek, hanem a magyar csapa-
tot is erősíteni tudjam. Idővel szeretném 
egyéniben is képviselni Magyarországot.

www.erdo-mezo.hu / erdo-mezo@erdo-mezo.hu / +36 20 285 30 64 / www.facebook.com/erdomezoonline4 5

ERDŐ-MEZŐ PORTRÉ www.erdo-mezo.hu/tag/erdo-mezo-portre

Erdő-Mező: Hogyan lett belőled faki-
termelő?
Török Dániel: Édesapám, Török László 
ezzel foglalkozott, így kiskorom óta ezt lát-
tam, ebben nőttem fel. Soha nem is akar-
tam más lenni, mint fakitermelő. 
Fontos volt nekem a természet szeretete, 
a családi hagyományok megtartása és to-
vábbvitele.
Erdő-Mező: A családban ki indított el 
ezen az úton?
Török Dániel: A pályaválasztásra édes-
apám emléke ösztönzött, aki 2003 máju-
sában elhunyt az erdőn. Az ő nyomdokai-
ba szeretnék lépni, az ő tudását akarom 
tovább vinni. Azt, amit tőle kaptam. 
Édesanyám minden anyagi és erkölcsi 
támogatást megadott a pályakezdéshez. 
Rajta kívül Tuboly Zoltán segített sokat, 
aki mentorom volt.

Erdő-Mező: Édesapád munka közben 
veszítette életét?
Török Dániel: Az erdőn dolgozott az LKT-
val, kiszállt, hogy igyon egy kis vizet, de 
akkor összeesett, agyvérzést kapott.
Nyolcadikosként tartottam hazafelé, em-
lékszem, hogy csodaszép májusi nap volt. 
Édesapám megígérte, hogy kipróbálhatom
az LKT 81-es vonszolót, ami akkor készült 
el. Nagyon vártam, hogy hazaérjek. 
A kicsi húgom, Dalma akkor már otthon
volt, és sírva futott felém. 
Egy világ dőlt össze bennem.
Erdő-Mező: Egy ilyen tragédia után, 
hogy lehet, hogy mégis az erdőt, a 
fakitermelést választottad?
Török Dániel: Nekem az erdő megnyug-
vást jelent, őt látom, ha kinn vagyok a
természetben. 
Az emléke miatt vagyok favágó. 

Ez egyfajta tisztelgés. 
Van a mondás, hogy az alma nem esik 
messze a fájától.
Erdő-Mező: Néhány hónapja kezdtél 
fakitermelőként dolgozni az erdőn. 
Milyen tapasztalataid vannak az el-
múlt hónapokról?
Török Dániel: Minden kezdet nehéz, de 
teljes támogatást és szabad kezet kaptam 
a jelenlegi főnökömtől. A tapasztalatom 
még kevés, így meg kell küzdeni a minden-
napok apró problémáival. 
A napok főleg bizonyítással telnek.
Eközben nincs hétvége sem, hiszen a sze-
relések elkerülhetetlenek, hogy hétfőn a 
brigád tudjon dolgozni.
Erdő-Mező: Ezelőtt is foglalkoztál
valamilyen módon fakitermeléssel?
Török Dániel: Igazából nem, de édesa-
pámmal minden nap kint voltam az erdőn. 
Aztán tanulmányaim befejezése után hosz-
tolóként dolgoztam. 
Barátomtól, Szél Gyulától lehetőséget kap-
tam a gyakorlásra élesben is az erdőn.
Erdő-Mező: Jelenleg milyen gépekkel 
és hol dolgozol?
Török Dániel: Egy LKT 80 erdészeti von-
szolóval, és STIHL MS 660 motorfűrészek-
kel dolgozunk a zalai lankás oldalakon.
Erdő-Mező: Milyen feladatokat kap 
egy kezdő fakitermelő?
Török Dániel: Teljesen mindegy, hogy 
kezdő vagy nem kezdő az ember, mert a 
napi feladatokkal meg kell birkózni.
Nincsen különbség, csak a kezdőnek rá 
kell jönnie a szakma fortélyaira. 
Nagyon fontos a tapasztalat, enélkül nehéz
boldogulni.
Erdő-Mező: Mit vársz az első szezo-
nodtól, és a hosszú távú jövőtől?
Török Dániel: Az első szezontól veszte-
ség nélküli zárást várok. 
A jövőtől pedig a munkák bővülését, elis-
merést, nyereséget, és később a géppark
bővítését, aminek érdekében mindent meg 
is teszek.

ÉDESAPJA HALÁLA UTÁN IS A 
FAKITERMELÉST VÁLASZTOTTA
A 25 éves Török Dániel 2014 szeptemberében lett hivata-
losan is fakitermelő, bár lélekben egész életében annak 
tartotta magát. Édesapja az erdőn hunyt el, mégis a családi 
hagyomány folytatása mellett döntött.

Gribek Dániel

EURÓPA EGYIK LEGJOBB FIATAL SPORTFAVÁGÓJA 

BAKÓ NORBERTTELBESZÉLGETÉS

Gribek Dániel

Bakó Norbert a novemberi STIHL Timbersports világbajnokság után az Erdő-Mezőnek
nyilatkozott elsőként:
A Rookie Team a 9. helyen jutott fel a főtáblára, Angliával kellett versenyeznünk a kie-
séses rendszerben. Néhány ütésen múlt, hogy nem mi jutottunk tovább, végül egy picit 
rosszabbat mentünk másodszorra. Hihetetlen élmény volt, és a Rookie is elérte az 
eddigi legjobb eredményét.
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November 26-án, Sop-
ronban rendezték meg 
a „Silva naturalis – A 
folyamatos erdőborítás 
megvalósításának öko-
lógiai, konzervációbioló-
giai, közjóléti és ter-
mészetvédelmi szem-
pontú vizsgálata” című
projektzáró konferen-
ciát.
Mint arról már korábban beszámoltunk, a 
két éves futamidejű, 390 millió forint költ-
ségvetésű programban a Nyugat-magyar-
országi Egyetem, az Erdészeti Tudományos 
Intézet és a Pécsi Tudományegyetem közös 
munkája révén egy olyan hosszútávú kuta-
tást alapoztak meg, amely rendkívüli ala-
possággal keresi a választ a folyamatos 
erdőborítás legfontosabb kérdéseire.
A konferencia során számos előadó kiemel-
te, hogy az eredmények értékelésénél figye-
lembe kell venni a pályázat csekély időtar-
tamát, amely a szálaló erdőben lezajló ter-
mészetes folyamatok időléptékéhez mér-
ten valóban nem sok. 
Azonban az alapokat sikerült lefektetni, így 
kitartó, következetes munkával és odafigye-
léssel később lehetnek 80-100-150 éves 
adatsoraink is az erdőben lejátszódó folya-
matokról. Ennek ellenére már most rendel-
keznek olyan eredményekkel, amelyek köz-
vetlenül átültethetők a gyakorlatba, vagy 
továbbgondolkodásra késztethetik azokat 
az erdőgazdálkodókat, akik a szálaló-, átala-
kító- vagy a faanyagtermelést nem szolgáló 
üzemmódokat választják, vagy akikre ezt 
rákényszerítik.
A pályázat remek alkalom volt a gazdálko-
dó-tudós együttműködések kialakulására is. 
Ez nem újkeletű, hiszen folytak már korábban 
is ilyen irányú kutatások állami erdőben. A 
nagyszabású program tovább mélyítette a 
meglévő kapcsolatokat és újakat alakított 
ki, így napjainkra elérjük, hogy a „lovak las-
san utolérik a szekeret”. A szálaló üzemmód 
kapcsán ugyanis világosan látszott az, amit 
többen is megjegyeztek előadásuk során: 
„a szekér megelőzte a lovat”, azaz a gyakor-
latban már évek óta akár üzemi méretben
is alkalmazták azt, ami tudományosan még
nem állt biztos lábakon.
Nézzük a pályázat azon eredményeit, a-
melyek akár az őszi-téli munkák során már 
idén alkalmazhatók erdeinkben. Az egyik, 
és talán legfontosabb eredmény az, hogy 
elő kell készíteni lékjeinket. Megfelelő meny-
nyiségű és minőségű újulatra szabad csak
léket bontani. 
A lék mérete akkor ideális, ha az nagyjából 
300 négyzetméter. Ez a kettős szempont

tűnik egyelőre a legbiztosabb fogódzónak. 
A kutatók eredményei alapján elsősorban a 
lékméret befolyásolta a lékben lejátszódó 
folyamatokat. A 300 négyzetméternél na-
gyobb lékekben már jelentős hatása volt 
az időjárási szélsőségeknek. Kimutatták to-
vábbá a vad szelektív rágásának hatását, 
amely a léken belül a főfafajok javára dol-
gozik. Ez szintén nem új eredmény, de 
megerősíti a korábbi, ilyen irányú kutatá-
sokat (Ennek kihasználása lehetne a jövő 
útja, a vadlétszám apasztás mellett, ezzel 
későbbi cikkeinkben részletesen foglalko-
zunk majd – a szerző megjegyzése).

Jelen cikkünk csak egy kivonat az Erdő-Mező 
Online honlapján megjelent „A ló utoléri a 
szekeret – Tudományos eredmények a folya-
matos erdőborításról” című cikkünkből!

Évtizedek múlva akár 27-30 százalékkal is 
csökkenhet a bükk jövedelmezősége a Zala 
megyei erdőkben – többek között ez derült 
ki abból a kutatásból, amelynek zárórendez-
vényét Budapesten, a Földművelésügyi Mi-
nisztérium Darányi Ignác termében rendez-
ték október végén.
A konferencia előtt a kutatók egy sajtótá-
jékoztatón mutatták be eredményeiket és 
az Agrárklíma projekt részleteit. „Az előre-
vetített klímaváltozás hatáselemzése és az 
alkalmazkodás lehetőségei az erdészeti- és 
agrárágazatban” címet viselő kutatás se-
gítségével a szakemberek egy döntéstá-
mogatási rendszert alakítottak ki – egye-
lőre csak Zala megyére.
Feldman Zsolt helyettes államtitkár a saj-
tótájékoztatón hangsúlyozta; az elmúlt 
években túl vagyunk egy rendkívül száraz 
és egy nagyon csapadékos időszakon, ami 
jól mutatja, hogy szükség van a hosszú-
távú stratégiák kialakítását és a döntések
meghozatalát segítő rendszerre. 
Ezt teremtették meg a kutatásban részt-
vevők; a Nyugat-magyarországi Egyetem 
három kara, az Erdészeti Tudományos Inté-

zet és a Zala Megyei Kormányhivatal.
Az Agrárklíma pályázat gyakorlati fontos-
ságáról, a döntéstámogató rendszer elő-
nyeiről már korábbi cikkünkben beszámol-
tunk, de fontos kiemelni, hogy annak lét-
rehozásával a mezőgazdasági termelő vagy 
az erdőgazdálkodó hosszú távra tud ter-
vezni.
Mivel az erdészeti ágazatban több évti-
zedre, akár 100 évre is előre kell tervezni, 
ezért itt különösen hangsúlyosak az elért
eredmények.
A kutatás szerint Zala megyében például 
a következő évtizedekben jelentősen csök-
kenhet a bükk jövedelmezősége. 
Schiberna Endre ugyanakkor azt is elmond-
ta; a területek 1/3-án nem lesz racionális 
az erdők művelése, ezeken a helyeken más 
művelési ágat kell majd választani.
„Mind az erdőgazdaság, mind pedig a me-
zőgazdaság tekintetében az éghajlat vál-
tozásával együtt járó hozamváltozások elő-
rebecsülhetők, és lehetőség van a kocká-
zatok és előrevetítési bizonytalanságok 
felmérésére is. 
Számos esetben az eredmények alapján 
technológiai javaslatokat és gazdasági, sőt 
szociális következtetéseket is megfogal-
mazhattunk. A kitűzött cél szerint a gaz-
dálkodó/terület kezelő közvetlenül a sa-
ját területére vonatkozó adatokhoz juthat 
a közeli vagy távolabbi jövő kilátásairól”
– olvasható a projekt összefoglalójában.
A sajtótájékoztatón az Erdő-Mező kérdésé-
re elmondták; a kutatás és a döntéstámo-
gató rendszer fejlesztése október 1-jétől az 
Agrárklíma II. projekttel folytatódik, amely 
a most lezárt 2 évet követően még össze-
sen 4 évig biztosítja a munkát, így azt az 
ország többi megyéjére is ki tudják terjesz-
teni. „Ez idő alatt biztosan le fogjuk tudni 
zárni a projektet, de bízunk abban, hogy 
már előbb, akár 2-3 év múlva is tudunk 
mutatni egy ideiglenes rendszert tesztelés-
re” – mondta el portálunknak Mátyás Csaba.

Gribek Dániel

Jelen cikkünk csak egy kivonat az Erdő-
Mező Online honlapján megjelent „Csök-
kenhet a bükk jövedelmezősége a Zala me-
gyei erdőkben” című cikkünkből!

Csökkenhet a bükk 
jövedelmezősége a 
Zala megyei erdők-
ben  

Tudományos ered-
mények a folyama-
tos erdőborításról

Hajdu Márk

Szórakozás, közjó, jubileum
Szeptembertol idei elso lapszámunk megjelenéséig több olyan rendezvé-
nyen is részt vettünk, amelyrol videós tudósítással jelentkeztünk. 
A fakitermelo versenyek és gépbemutatók mellett - amelyeket a magazin 
más oldalain mutatunk be - az alábbi négy eseményrol készítettünk 
kisfilmet.
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MEGOSZ jubileumi 
nagyrendezvény

IV. ERDŐSZ Nap a 
Hortobágyon

20 éves az Erdé-
szeti és Energe-
tikai Szaporító-
anyag Terméktanács

Sajtókirándulás az 
OEE-vel

A videó az alábbi QR-kód segítségével vagy az Erdő-Mező Videó rovatában tekinthető meg!
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Három helyszínen, a Kossuth téren, a Magyar 
Tudományos Akadémia épületében, és a Dunán 
hajózva ünnepelte fennállása 20. évfordulóját a 
Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Orszá-
gos Szövetsége, a MEGOSZ. 20 év alatt sok min-
den történt a szervezet életében, a sikerek pedig
magukért beszélnek.

Október 30-án, Sopronban tartott 20 éves jubileumi rendezvényt
az Erdészeti és Energetikai Szaporítóanyag Terméktanács, ame-
lyen mintegy 100 szakember vett részt az ország különböző 
pontjairól. A szervezet immáron két évtizede látja el rendkívül
fontos érdekvédelmi munkáját. A jubileumi rendezvényen az Er-
dészeti és Energetikai Szaporítóanyag Terméktanács egy straté-
giai együttműködést is kötött a Nemzeti Agrárgazdasági Kamará-
val, amelyet Győrffy Balázs kamarai elnök és Kárpáti Béla írt 
alá. A konferencia végül egy közös faültetéssel ért véget, amelyen 
a szakmai szervezet elnöke mellett részt vett Kis Miklós Zsolt 
államtitkár, Firtl Mátyás országgyűlési képviselő és Zambó Péter, 
az Országos Erdészeti Egyesület elnöke is.

Az idei évben sem maradhatott el az Erdősz Nap hazánk egyik leg-
szebb alföldi táján, a Hortobágyon. Három megye erdészei idén 
negyedik alkalommal gyűltek össze, hogy szórakozzanak, beszél-
gessenek, és nem utolsósorban főzzenek egy jót a pusztán.
A rendezvényen résztvevő gyerekeket kihelye-
zett erdei iskola, állatsimogató és nem utolsó sor-
ban Erdősz Napi mézeskalács várta, de volt a 
programok között középkori lovagi bemutató is. 
A kiváló hangulatú IV. Erdősz Nap természetesen
nem az utolsó volt. A szervezők 2015-ben is vár-
ják a regionális programra az erdészeket, erdő-
gazdálkodókat.

Az idei évben az Erdő-Mező Online és Magazin Szerkesztősége is 
meghívást kapott az Országos Erdészeti Egyesület 
és az Erdészeti Lapok sajtókirándulására. A kiváló 
hangulatú és szakmailag magas szintű program 
a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. Ravazdi Erdészeté-
nél kezdődött, ahol többek között a készülő lőteret 
mutatták be az újságíróknak.



Könnyen induló és kiváló                
teljesíményt nyújtó 
EURO2 motor 
Olasz dizájn
Motor: 61,5cc 2,3kW 
3,2Le
Súly (lánc és láncvezető 
nélkül): 5,4 kg

ERDŐ-MEZŐ PORTRÉ www://erdo-mezo.hu/tag/erdo-mezo-portre/

A mezei pocok fátlan, nyílt területek, szántók, rétek lakója, azon-
ban a nevével ellentétben nem csak a mezőgazdasági terüle-
teken telepszik meg, hanem a fiatal erdősítésekben is, ahol a 
természetes úton megjelent csemete, vagy a makkvetésekből 
felcseperedő újulat még nem erősödött meg. Sajnos, a gyulaji 
erdőben ezen a télen hihetetlen mértékű kár keletkezett mezei 
pocok miatt, amelyet laikus szemlélő talán észre sem venne.

A Rimler Pál díjat 2014-ben Támba Miklós, a Napkori 
Erdőgazdák Zrt. igazgatósági elnöke vehette át a 
MEGOSZ Nagyrendezvényén. A szakemberrel az 
Erdő-Mező beszélgetett a vállalkozásról, az új erdő-
törvényről, erdőtelepítésről és a Nyírség aranyáról, 
az akácról. Ennek az írásnak a rövidített változatát 
most Magazinunkban is közöljük.

MEGPARANCSOLNI NEM LEHET, HOGY ERDŐT TELEPÍTSÜNK INTERJÚ TÁMBA MIKLÓSSAL

Elkészült a rezonátoros változat is!
Még ezt is bírja a motor…

MEGÉRKEZETT AZ ÚJ FUXTEC MOTORFŰRÉSZ!
FUXTEC FX-KS162

Felhasználó: „Az igazi „igásló” szerepét betöltő láncfűrész. Van szebb is, jobb is, 
erősebb is. Nem ismerik annyira a nevét, de ha dolgozni kell, akkor ott van. 
Olcsón fenntartható láncfűrész, de az árkategóriájában szinte kétszer olyan 

erős, mint a társai.”

A videómegosztón a Fűrész Mánia sorozat 
videóit is megtekintheti!

Videók a tuningolt Fuxtec gépről: Fuxtec Hungary Youtube csatorna

Erdő-Mező: 2014-ben Ön vehette át a 
Rimler Pál díjat a MEGOSZ Jubileumi 
Nagyrendezvényén. Mit jelent Önnek 
ez a kitüntetés?
Támba Miklós: Én a MEGOSZ megalakulá-
sa óta tagja vagyok az elnökségnek, és min-
dig azt mondtam, hogy az elnökség saját 
magát ne díjazza, a regnáló elnökségi tagok 
ne kapjanak jutalmat. 
Ezt sokáig be is tartották, de most változ-
tattak a szokáson. 
Egy picit ódzkodtam, rossz érzésem volt, 
hogy a saját magam szabta törvényt áthág-
ják, de azt gondolom, hogy ezt a kitüntetést 
nem magam, hanem azokért az emberekért 
kellett elfogadnom, akik mögöttem állnak. 
Mindenképpen egy nagy megtiszteltetés ez
nekem.
Erdő-Mező: Hogyan kezdett az erdő-
vel, erdőgazdálkodással foglalkozni?
Támba Miklós: A családban nem volt ha-
gyománya a szakmának. Én a TSZ-ben dol-
goztam. Aztán a rendszerváltás idején rá-
eszméltünk arra, hogy megszűnik a szövet-
kezet. Nem akartuk azt, hogy a felszámoló 
kezére jusson az erdővagyon, amit mi hoz-
tunk létre, ezért megalkottuk a Napkori Erdő-
szövetkezetet, ami mára részvénytársaság-
gá alakult. Ez 1992-ben volt. 
Napkoron egyébként az erdőgazdálkodás-
nak korábban is volt hagyománya, mert a 
háború előtt már működött erdőbirtokosság, 
és az emberek tudták azt, hogy mit jelent 
az erdővel gazdálkodni. 
Erdő-Mező: Mit jelent a többes szám? 
Kik alapították a szövetkezetet?
Támba Miklós: 87 emberrel hoztuk létre, 
de pár nap alatt 600 fölé emelkedett ez a 
szám. Tulajdonképpen az összes erdőtulajdo-
nos tagja lett. Ennek a fele megmaradt a 
részvénytársaságban is.

Erdő-Mező: Ezt valamiféle integráció-
ként lehetne elképzelni?
Támba Miklós: Ez több mint egy integrá-
ció. Ez egy tulajdonosi közösség, amiben azt 
döntöttük el, hogy a saját magunk erdeit 
a saját magunk által irányított gazdasági 
szervezet kezeli. Mi akkor egy reprivatizá-
ciót valósítottunk meg. 
Azoknak adtuk vissza az erdőtulajdont elő-
ször, akié korábban is volt. Azt követően 
azok kaptak, akik a TSZ-ben létrehozták az 
erdővagyont. Az erdőszövetkezetbe be le-
het hozni önkéntesen területet, vagy bérbe 
is lehetett adni olyan földeket, amit szán-
tóként vagy egyéb más területként nem kí-
vántak hasznosítani. 
Így mintegy 1000 hektár lett az, amivel 
gazdálkodni kellett. Így indult el.
Erdő-Mező: Hogyan jött a képbe a 
MEGOSZ?
Támba Miklós: Már akkor felismertük, hogy 
az érdekeinket érvényesíteni kellene, ezért 
a kezdetektől részt vettem a magánerdős 
képviselet megteremtésében, ami tényleg 
hosszú út volt. Kemény, megfeszített mun-
ka, sok esetben még harc is. 
Mert sok mindent kellett tenni azért, hogy 
az érdekeinket érvényre tudjuk juttatni.
Ami, valljuk be, eddig nem sikerült túl jól.
Erdő-Mező: Az új erdőtörvény kapcsán 
az érdekérvényesítésre most is nagy 
szükség lesz, talán most jobban sike-
rül…
Támba Miklós: Igen. Az a 2009-es erdő-
törvény, ami most hatályban van, nem ép-
pen olyanra sikerült, mint amilyenre kel-
lett volna. De talán még jobban is vissza-
mehetnék a múltban. Úgy gondolom, hogy 
a legfelkészültebbek a rendszerváltást kö-
vetően a zöld civil szervezetek voltak.
A nagyrendezvényen is elhangzott, hogy az

országban sokszor fontosabb egy fekete 
gólya, mint egy család vagy egy idős ember. 
Az értékrendek összekavarodtak, és ezeket 
az összekavarodott értékrendeket helyre 
kell tenni.
Erdő-Mező: Többször elhangzott az is, 
hogy a Nemzeti Erdőtelepítési Prog-
ramban az erdőterületek jelentős nö-
velése a cél…
Támba Miklós: Ez valóban többször is el-
hangzott. Egy kívánalom, hogy növekedjen 
az erdőterület, de a kívánalom nem biztos, 
hogy egyezik az érdekekkel. 
Ezt az fogja eldönteni, hogy milyen lesz a 
szántóföldi növénytermesztés jövedelmező-
sége. Azt gondolom, hogy azokon a földe-
ken, ahol nem lehet jövedelmező tevékeny-
séget folytatni, ott a területeket erdősíteni 
kell. 
Ebben az egész kérdésben a gazdaságos-
ság az első szempont. Ha ez a helyére ke-
rül, akkor semmilyen fék nem lesz, hogy 
nagymértékű erdőtelepítés történjen.
Hiszen úgy gondolom, hogy még egyszer 
ebben az országban nem lehet megparan-
csolni azt, hogy erdőt telepítsünk…

Gribek Dániel
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Kedvező időjárási körülmények között, 
ha enyhe a tél, kevés a csapadék, és sok 
a táplálék, a mezei pockok nagymérték-
ben elszaporodhatnak, gradáció alakul ki. 
A gradáció később magától összeomlik, 
és tömegesen pusztulnak el a pockok.
Azonban addig is rengeteg táplálékot fo-
gyasztanak a rágcsálók, így a fiatal cse-
meték gyökerét is megrágják, ezzel ren-
geteg kárt okoznak az erdészek munká-
jában. Tavasszal tömegesen lehet kihúzni 
a gyökfőnél elrágott, elpusztult csemetét, 
amelyet csak mesterségesen, sok költsé-
get felemésztő módon lehet visszapó
tolni. 
A gyulaji erdészek megtesznek mindent, 
hogy mérsékeljék és felszámolják a kárt, 
azonban a gradáció több évre visszave-
ti az erdősítések fejlődését, amely továb-
bi nehézségeket okoz majd az erdőgaz-
daságnak.

A Redentin 75 RB nem használható 
erdőterületeken

Az engedélyező hatóság a kiadott enge-
délyben a Redentin 75 RB rágcsálóirtó 
szer erdészeti célú felhasználását kizá-
rólag erdészeti faiskolákban, csemeteker-
tekben engedélyezte, de az erdőfelújí-
tásokban, telepített táblákban a felhasz-
náláshoz nem adott hozzájárulást.
Amennyiben a helyzet súlyossága indo-
kolja, a hatóság nem zárkózik el attól, 
hogy a későbbiekben megvizsgálja az 
erdőfelújításokban történő felhasználás 
környezeti kockázatait és az engedélye-
zés lehetőségét  - tájékoztatta az Erdő-
Mező erdészeti hírportált a NÉBIH 
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védel-
mi Igazgatósága. 
A faiskolai felhasználásról honlapunkon 
bővebb tájékoztatás is olvasható!

Rendkívüli mezei pocok gradáció és erdőkár a gyulaji erdőben

Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt.

ERDŐVÉDELEMwww.erdo-mezo.hu/kategoria/hirek/erdeszet/erdovedelem



ERDÉSZETI GÉPBEMUTATÓ IVÁNCON

A szakmai program az Ivánci Vendégházban kezdődött, ahol el-
sőként Bakó Csaba, a Szombathelyi Erdészeti Zrt. erdőgazdálko-
dási igazgatója köszöntötte a megjelenteket, majd Prof. Dr. Horváth
Béla, az OEE Erdészeti Gépesítési Szakosztályának elnöke kapott 
szót. A szakember elsőként Dr. habil. Czupy Imrét mutatta be a 
megjelenteknek, aki a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdészeti-
műszaki és Környezettechnikai Intézet igazgatójaként váltotta őt. 
A szakosztályi elnök ezután arról is beszámolt, hogy a soproni 
székelyű intézmény Szombathelyen duális gépészmérnök kép-
zést indít szeptemberben.
A rendezvényen Nemes Zoltán, az Erdőhasználati Szakosztály 
elnökének köszöntője után Virágh Csaba, a horvátországi Hitt-
ner erdészeti közelítőgépeket forgalmazó Agro-Alfa Kft. gépér-
tékesítési vezetője is rövid beszédet tartott. Mint mondta, mos-
tanra az ország minden területén el tudják látni a Hittner erdé-
szeti gépek szervizelését, alkatrész-ellátását. 
Hozzátette; ahogy a bemutatón is látható volt, 120 és 55 lóerős 
gépek állnak az erdőgazdálkodók, fakitermelők rendelkezésére.

Továbbra is fejlesztenék az erdészeti gépparkot
Az előadások sorát Bakó Csaba nyitotta meg a Szombathelyi 
Erdészeti Zrt. általános és gépészeti bemutatásával. „ Vas megyé-
ben 29,1 százalék az erdősültség, ennek több mint felét ez az 
állami erdőgazdaság kezeli” – mondta el a szakember.
Az erdészeti géppark karbantartását az erdészeti igazgatóságok 
irányítása mellett működő műhelyek végzik a szombathelyi, 
a szentgotthárdi és a sárvári erdészeteknél. Egyedül a vasvári
erdészetnél nincsen ilyen műhely. 
A három területen így többek között a váratlan meghibásodások 
javítását, a műszaki vizsgákra történő felkészítést, a lakatos-
munkákat és több más fontos tevékenységet is el tudnak végez-
ni. Emellett azonban több speciális művelethez szükség van kül-
ső szakszervizek szolgáltatására is.
Bakó Csaba előadásában elmondta; a jövőben tovább szeretnék 
fejleszteni a gépüzemet, további korszerű eszközök beszerzését 
tervezik.

éves eszköz is. De ugyancsak cserére szorulnak majd a daru-
val szerelt tehergépkocsik is, hiszen a Rába gépek átlagban 14 
évesek. Nincs ez másképp a faanyagszállító tehergépkocsik-
kal és a csörlős közelítőgépekkel sem. 
Ez utóbbi erdészeti gépek átlagban 24,8 évesek.

Középpontban a Hittner erdészeti közelítő
A következő előadó Csapó Görgy volt, a Szombathelyi Erdészeti 
Zrt. főmérnöke, aki az állami erdőgazdaság fahasználatáról 
beszélt a OEE megjelent tagjainak.
Ezt követően a Hittner d.o.o. kereskedelmi igazgatója, Dinko 
Turk mutatta be termékeiket. A szakember beszélt a gyárról, 
valamint a 120 lóerős Hittner Ecotrac 120V és a kisebb, 55 lóerős 
Hittner Ecotrac 55V erdészeti közelítőről is.
Az előadásokat követően a rendezvény résztvevői egy gyakorla-
ti gépbemutatót láthattak, amelynek középpontjában a két Hit-
tner erdészeti gép állt, így velük is kezdődött a terepi program.
 

Hat gépkapcsolat egy prototípussal
A Hittner közelítők után egy JCB 4CX kotró-rakodó és egy Vibres-
copic cölöpverő adapter munkáját tekinthették meg az érdeklő-
dők.
Ezt követően egy T-szériás Valtra erdészeti traktor és egy AHWI 
FM 500 vágástakarító folytatta a gépkapcsolások sorát. Szintén 
Valtra-AHWI páros következett a folytatásban, méghozzá egy 
Valtra A 93 és egy AHWI KSH 700 pásztakészítő. A harmadik 
Valtra erdészeti traktor (N-széria) egy TPF-1 pásztakészítő tárcsát 
működtetett. Zetor traktor segítségével mutatták be a Szombat-
helyi Erdészeti Zrt. saját fejlesztésű prototípusát, az úgynevezett 
közelítő kalodát. A fejlesztés alatt álló eszköz az emberi munkát 
hivatott csökkenteni, de csak 400 méteren belül történő mozgatás 
esetében ajánlott, hiszen azon felül használata nem gazdaságos. 
A fakitermelők munkáját azonban nagyban megkönnyítheti.
Végezetül egy Unimog U400 eszközhordozó gépet láthattak az 
érdeklődők, méghozzá egy Mulag FSG 2000 ágvágó fűrésszel. 

„Számunkra mára bizonyosságot nyert, hogy a saját gépüzem 
fenntartása ebben a mértékben szükséges, természetesen a 
vállalkozók foglalkoztatása mellett. A gépjavító és karbantartó 
üzemek műszaki fejlesztése, a személyzet képzése fontos az ü-
zemeltetett gépek javítása és karbantartása érdeké-
ben”. Hozzátette; a géppark további részle-
ges modernizálása, az elöre- gedés vagy el-
használódás miatti cserék elvégzése fo-
lyamatos lesz a jövőben is. Bakó Csaba 
szerint például fontos len-
ne a traktorokra szerelt 
r a ko d ó g é p e k 
cseréje, hiszen a-
zok átlagéletko-
ra 15,7 év, és 
van köztük 28 

A gyakorlatban is bemutatkoztak a Hittner közelítőgépei
Hazánkban gyakorlati körülmények között a Szombathelyi Er-
dészeti Zrt.-nél mutatkoztak be a horvátországi Hittner gyár 
EcoTrac erdészeti közelítőgépei.
„ A cégünk több mint 20 éve alakult, méghozzá a nulláról. Két 
alkalmazottal indítottuk el a vállalkozást. Ma már 110-en va-
gyunk. Különösen büszkék lehetünk arra, hogy az elmúlt évek 
során a gépeink kialakítása és tesztelése szakemberek közremű-
ködésével történt az Állami Erdészet és az Erdészeti Egyetem 
közreműködésével” – mondta el az Erdő-Mező kérdésére Stjepan 
Hittner, a Hittner d.o.o igazgatója.
A 120 és az 55 lóerős Hittner Ecotrac közelítőgép méltán népszerű 
Horvátországban, így nem meglepő, hogy a gyártó több környe-
ző államban is adott már el belőlük.
„ 15 évvel ezelőtt a Horvát Erdészet területén leginkább külföldi 
gépek dolgoztak, azon belül is főként Csehszlovákiában gyártott 
eszközök. Ezeket napjainkra sikerült kiváltani Hittner közelítőkkel. 
Jelenleg nagyjából 400 működik belőlük országunkban. 
A tapasztalat pedig az, hogy a mi gépeink karbantartási és 
üzemeltetési költségei sokkal kedvezőbbek. Ennek köszönhetően
már a környező országokban is sok közelítőt adtunk el” – folytatta 
Stjepan Hittner.
Hazánkban a legújabb Hittner Ecotrac közelítő a Szombathelyi 
Erdészeti Zrt.-nél dolgozik. „ Az elmúlt év során erdészeti vál-
lakozók is üzembe helyezték az első Hittner erdészeti gépeket. 
Zala megyében, de már Eger mellett is értékesítettünk olyan gé-
pet, amely bizonyíthat. Emellett büszkék vagyunk arra, hogy az 
ősztől a Szombathelyi Erdészeti Zrt. is hadrendbe állított egy 120 
lóerős közelítőt. Egy 55 lóerős Hittner Ecotrac pedig januárig ren-
delkezésükre áll tesztelés céljából” – számolt be a hazai helyzetről 
Virágh Csaba, az Agro-Alfa Kft. gépértékesítési vezetője. A válla-
lat természetesen nem véletlenül vágott bele a Hittner Ecotrac 
gépek forgalmazásába, hiszen ezt szakmai alapon, a felmerülő 
igények kielégítése miatt kezdték el. Ebből adódik, hogy a hor-
vátországi gyártó is komoly reményeket fűz a magyar piachoz.
„ Nagyon sokat várunk a magyar piactól, aminek az egyik oka, 
hogy két szomszédos államról van szó. Közel vagyunk egymáshoz. 
Mindezek mellett fontos, hogy egy kiváló magyar céggel írtunk 
alá megállapodást, ez pedig a szombathelyi Agro-Alfa Kft. Hor-
vátországban gyakorlatilag 24 óra alatt meg tudjuk oldani a fel-
merülő problémákat, és ez már Magyarországon is véghez vi-
hető, hiszen a hálózat felállt” – hangsúlyozta Stjepan Hittner. 
A Hittner Ecotrac 55V és a Hittner EcoTrac 120V közelítőgé-
pek előtt tehát nagy lehetőségek állnak Magyarorszá-
gon. A szerviz- és alkatrészháttér rendelkezésre

áll, a hazai tesztelések pedig eddig kiváló e-
redménnyel zajlanak.

A Szombathelyi Erdészeti Zrt. Szentgotthárdi Erdészetén tartott terepi rendezvényt az 
Országos Erdészeti Egyesület Erdészeti Gépesítési és Erdőhasználati Szakosztálya decem-
ber 10-én. Az ivánci programon erdészeti gépbemutató is várta a nagyjából 80 megjelent 
érdeklődőt. Több eszköz mellett kiemelt helyet kapott a Hittner két erdészeti közelítője.

Az Agro-Alfa Kft. várja az 
érdeklődők jelentkezését az 

alábbi elérhetőségeken!
Agro-Alfa Kft.

 
9700 Szombathely, Ipari u. 3. 

Tel.: +36 (94) 513-350 
Fax:+36 (94) 513-351 

E-mail: info@agroalfa.hu
www.agroalfa.hu

Nézd meg videónkat az ivánci erdészeti 
gépbemutatóról! 

www.erdo-mezo.hu/videok
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Négy új Komatsu harvester mutatkozott be  
az ősszel

Forest Romania – Minden eddiginél nagyobb
erdészeti kiállítás lesz Erdélyben

Az Elmia és a DLG közös vállalkozást indít egy erdészeti kiállítás 
és vásár létrehozásához Romániában. 2015. szeptember 16. és 
18. között első alkalommal rendezik meg Forest Romania néven
azt a kiállítást, amelyen működésben lévő gépeket és technoló-
giákat fognak bemutatni.
A kiállítás Románia erdészeti szempontból legfontosabb területé-
nek szívében kap majd helyet, Brassó mellett, Erdélyben. A Tatrang 
községben (Románia, Brassó megye) lévő Erdészeti Igazgatási Szol-
gálat (Ocolul Silvic Ciucaş RA) pedig egy olyan intézményt 
biztosít, amely kiváló logisztikával rendelkezik, és az erdőkállapotát 
Románia teljes egészére vetítve jól tükrözi.

2015-ben újra verseny lesz az erdészeti
 vonszolók között Franciaországban

Az első versenyt 2010-ben rendezték meg Franciaországban, ahol 
erdészeti vonszolók és gépkezelőik csaptak össze. A legutóbbi 
megmérettetésen 15 erdészeti vonszoló ment végig a pályán, és 
mindezt 16 ezer néző figyelte. Két év után 2015. június 27. és 28. 
között újra lesz vonszoló verseny.
Az Erdő-Mező természetesen minden információt közzé fog tenni 
a távoli, de annál érdekesebb szakmai programról. Jelenleg a már 
említett időpont a biztos, illetve a helyszín. Az erdészeti vonszolók 
Francia-Alpokban, Les Gets hegyvidéki táján fognak felzúgni. A ren-
dezvényen a versenyen kívül lesz erdészeti vásár és kiállítás, gépbe-
mutató, de az étel, az ital és persze a koncertek sem maradhatnak ki.

Gépészmérnök képzést indít a Nyugat-
magyarországi Egyetem Szombathelyen

Duális gépészmérnök képzést indít a Nyugat-magyarországi Egye-
tem Szombathelyen – jelentette be az Országos Erdészeti Egye-
sület Erdészeti Gépesítési és Erdőhasználati Szakosztályának tere-
pi rendezvényén Prof. Dr. Horváth Béla.
Szombathelyen egy 7 féléves duális oktatásban vehetnek majd 
részt a felvett hallgatók, amely több dologban is eltér a hagyo-
mányos oktatástól. Prof. Dr. Horváth Béla elmondta; ebben az e-
setben sokkal több lesz a gyakorlat, ezzel viszont a szünetek is 
megrövidülnek. „Sokkal intenzívebb lesz a képzés, minden félé-
vet gyakorlat követ majd, sokkal több, mint a hagyományos eset-
ben. Ugyanakkor, aki felvételt nyer, az rögtön alkalmazott is lesz 
valamelyik környező vállalkozásnál, és ott juttatást is fog kapni. 
Emellett állami, nappali tagozatos hallgatóként a tanulmányi ösz-
töndíj és a szociális ösztöndíj is elérhető lesz. 
Ezekkel akár 100-150 000 Ft-ot is kereshetnek majd a képzésben 
résztvevők” – hangsúlyozta a szakosztály elnöke.

A Komatsu Forest háza táján az ősszel négy új harvester mutatko-
zott be az erdőgazdálkodóknak. A Komatsu 901, a Komatsu 911, 
a Komatsu 931, és a Komatsu 951 harvester új külsővel, új fül-
kével, kulcs nélküli rendszerrel, új hidraulikus rendszerrel és kör-
nyezetbarát technológiával érhető el.
A gyártó szerint a fejlesztés során a felhasználók álltak a közép-
pontban, a cél az volt, hogy fenntartható módon maximalizálják
a termelést.
A négy harvester közül a Komatsu 951 a legnagyobb a piacon. 
Ez az óriás az innovatív megoldásoknak köszönhetően teljesen 
új szintre emeli a termelékenységet, a kényelmet és mindemel-
lett környezetbarát is.
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„A minőség és az innováció öröksége.”

A ROME tárcsák és mélylazítók már ismert márkának számítanak az Alföldön, ugyanis közel 30 évvel ezelőtt engedélyez-
ni kellett az importjukat, mert csak ezekkel a gépekkel lehetett a nehezen művelhető rizsföldeket megfelelőképpen el-
munkálni. Megbízhatóságukat és munkabírásukat bizonyítja, hogy sok gazdaság a mai napig ezeket a 30 éves gépeket 
használja a kötött földjeinek elművelésére. A márka sajnos sokáig hiányzott a hazai termékpalettából, a ROME magyar 

képviseletének megjelenésével azonban most lehetőség van a megújulásra.

A ROME (ejtsd: róm) mezőgazdasági, 
erdészeti és építőipari gépeket gyárt az 
USA-ban. A márkanév arról a georgia-i 
városról kapta a nevét, ahol a gyártás 
elkezdődött, ezelőtt több mint 80 év-
vel. Ezeket a gépeket először a Cater-
pillar dózerei húzták, amikor a brazíliai 
őserdőben utat kellet építeni és nem 
volt más olyan munkaeszköz, ami kibír-
ta volna az igénybevételt. A robosztus, 
erős vázszerkezet, egy igen jó minősé-
gű acéllal párosulva biztosítja a kiemel-
kedően hosszú élettartamot. 

2011 novemberétől a Romeplow Hun-
gary Bt. a hivatalos márkakereskedő-
je hazánkban ennek a márkának. A 
mezőgazdaságban dolgozó partnereink 
elsősorban a nagy munkaszélességű 
(7-11 m) nehéztárcsáinkat, illetve 
mélylazítóinkat keresik, de idén nagy 
érdeklődés mutatkozott a vontatott 
grédereink iránt is, amelyeknek már az 
erdészeti felhasználási lehetősége is 
számottevő. Ezekkel az egyszerű, ámbár 
erős gépekkel ugyanis az erdészek 
igen egyszerűen meg tudják oldani a 
területeik közötti földutak gondozását. 

ROME márkanév alatt más erdészeti cé-
lú gépek is készülnek. Hazánkban már 
régóta használják a tuskózás nélküli 
erdőfelújítási munkákban a ROME ne-
héztárcsák erdészeti kiviteleit, de nem-
ritkán a 2-4 méter munkaszélességű 
mezőgazdaság nehéztárcsákkal is talál-
kozhatunk ezen a területen, köszönhe-
tően a robosztus kivitelnek, az egy 
tárcsalapra eső nagy súlynak (típustól 
függően ez akár a 367 kg-ot is elérheti), 
az extrém igénybevételre tervezett csa-
págykialakításnak és a 61-110 cm között 
választható tárcsalap-átmérőnek. 

Utóbbiak és a függesztett kivitelben készülő, így könnyen szállítható tűzsáv készítő tárcsa is 
igen hatékonyan műveli meg a köves, aljnövényzettel sűrűn benőtt és gyökerekkel teli erdő-
talajokat, de elvadult, sarjakkal, fiatal fákkal borított területek kitisztítására is kiválóan al-
kalmasak.

Erdőfelújítási munkáknál, az eddigi tapasztalatok alapján a kituskózás utáni tárcsázás - a 
Rome tárcsákkal, típustól függően elérhető 25-33 cm-es munkamélységgel és a jobb szár-
maradvány kezeléssel - gyorsabb és gazdaságosabb talajelőkészítést tesz lehetővé az új te-
lepítés előtt, mint a szántás. Szintén magyarországi gyakorlati tapasztalat, hogy az új növedék 
fejlődése a tárcsázást követően gyorsabb a szántással előkészített területekéhez képest.

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, a gépekről, illetve a cégünkről honlapunkon, a www.rometarcsa.hu címen rész-
letes tájékoztatást talál. Leendő új partnereinket pedig jelentős akciókkal várjuk!
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AgrárgépShow 2015
Díjazták az AHWI M500 erdészeti zúzót

A feldolgozott szerves anyag teljes egészében visszakerül a talajba.

SZÁRZÚZÓK ZÚZÓ-MULCSOZÓK TUSKÓMARÓK
Előfutárok a környezetkímélő   

tereprendezésben
Mélyreható talajmegmunkálás Gyökerekig hatoló aprítás

Megazet Kft.  8200 Veszprém, Kistó u. 13.      Tel.: +36 88 566 631,  +36 309 396 719   

Email:megazet@megazet.hu       www.megazet.hu   

Forgalmazó: 

PROFESSZIONÁLIS ERDÉSZETI GÉPEK

Innovatív rekultiváció csúcstechnikával.

Made in Germany

A 2015. január 28. és 31. között zaj-
ló AgrárgépShow szervezői minden 
évben díjazzák a kiállításon látható 
innovációkat. Ez az idei évben sem 
volt másképp, és a budapesti rendez-
vényen a Megazet Kft. által forgal-
mazott AHWI M500 erdészeti zúzó is
kitüntetésben részesült. 

„Ez egy viszonylag új fejlesztése az AHWI-
nak. Az erdészeti zúzó kiváló, brutális mun-
kát végez, így nagyon sokrétű a hasznosít-
hatósága. Nem csak az erdészetben és a 
mezőgazdaságban, de az építőiparban is 
kiválóan használható irtási területek rend-
betételére, utak karbantartására, csőveze-
tékek vonalainak megtisztítására” - mondta 
el az Erdő-Mező kérdésére Drexler János, 
a Megazet Kft. ügyvezetője a Nemzetközi 
Termékfejlesztési ELISMERŐ Oklevéllel ju-
talmazott eszközről.

A cég egyébként egy éve forgalmazza ha-
zánkban az AHWI gépeit, első bemutat-
kozásuk éppen a 2014-es AgrárgépShow
kiállításon volt.

Gazdasági előnyt jelent: AHWI zúzóval
takarítani!

Az AHWI szárzúzók profi kivitelű univerzá-
lis gépek a vegetációs felületek hatékony, 
gazdaságos és ökológiailag kiegyensúlyo-
zott letakarítására. Akár álló cserjéket vagy 
fekvő vágási maradványokat kell eltávolí-
tani, nyomvonalak, tűzsávok kialakításhoz, 
vagy karácsonyfa-, gyümölcsfa-, és egyéb 
ültetvények újratelepítéséhez, rekultiválá-
sához – elegendő egyetlen traktoros, aki a 
nagy munkát gyorsan és hatékonyan elvég-
zi. Ez azt jelenti, az AHWI zúzóval sokkal 
kisebb ráfordítással, sokkal rövidebb idő 
alatt és kisebb létszámmal végezhető el a 
munka, mint hagyományos eljárással.
Ökológiailag értékes a rotációs elv. A gép 
számára lényegtelen, hogy álló liget, fek-
vő ágak, bokros terület vagy vegyes sze-
kunder vegetáció van a terepen. A tolás 
következtében a bokrokat, fákat ledönti, 
a fekvő anyagot a vízszintes rotor behúz-
za, a kiálló gyökereket talajszintig leda-
rálja. A kinyert biomasszát a gép szétte-
ríti a területen.

TDT-55A 

A LÁNCTALPAS ERDÉSZETI GÉP, AMELY 
MAJDNEM LENYOMTA AZ LKT VONSZOLÓT

A TDT lánctalpas erdészeti gép nagyjából abban az időben jelent meg a magyar piacon, amikor az LKT is 
terjedni kezdett. A 70-es évek közepén-végén 15 ilyen eszköz végzett fakitermelési munkát a Mátrában, 
de a sok előnye mellett volt egy hátránya, ami miatt végül alulmaradt a piaci versenyben.

„A mostani Egererdő elődjénél, a MEFAG-nál jelentek meg ezek 
az erdészeti gépek a 70-es évek végén. Minden erdészet kapott 
belőle egyet. Én ezek közül azt tudtam megvásárolni 1992-ben, 
amit a mátrafüredi erdészeti szakiskola használt” – emlékezett 
vissza Bíró Zsolt, a fakitermeléssel foglalkozó Black and White 
Bt. ügyvezetője. 
Mint mondta, a többi TDT ekkor már le volt amortizálódva. Végül 
összesen két ilyen gép tulajdonosa lett, a másikat alkatrésznek
vásárolta.
A szakember 1990-ben kezdte a fakitermelést testvérével, akkor 
még csak egy 1000-es Dutra traktorra futotta, ezt fejlesztették a 
lánctalpas erdészeti gép megvásárlásával. Hazánkban már nem 
nagyon dolgoznak ilyennel, 
de Szlovákiában van néhány 
belőlük, főként az újabb tí-
pusokból. Bíró Zsolt felvidéki 
munkái során sok ilyen gép-
pel találkozott a közelmúlt-
ban is.

A TDT-55A szovjet gyártmány 
volt. „Elég jó, stabil gép, nagy 
a vonóereje, a teljesítménye” 
– mondta el az Erdő-Mező 
kérdésére a fakitermelő.
A gép legnagyobb előnye az 
volt, hogy az LKT-hoz képest 
nagyon kevés kárt tett a ta-
laj szintjén. 
„Van a TDT-n egy puttony, 
azt hátra kellett nyitni, arra 
felhúztuk a kicsörlőzött fát. 
Ha hidraulikával visszacsuktuk a puttonyt, és közben ezzel pár-
huzamosan csörlőztünk, akkor felvette a hátára a rakományt. 
Így a terhelés a lánctalpakon volt, és a vonóerő sokkal nagyobb
lett, mintha maga után húzta volna a fát”.
„Ha okosan ment vele az ember, akkor hasonlóan lehetett hasz-
nálni, mint a forwarderes technológiát. Ha a fordulókra odafigyeltünk, 
akkor a taposási kár fele vagy harmadrésze volt annak, amit egy 
LKT eredményezett” – fejtette ki Bíró Zsolt, aki hangsúlyozta; 
nem mindegy, hogy egy négyzetcentiméterre mekkora nyomás 
nehezedik, és a lánctalpak miatt a nagyobb felület ezt a nyo-
mást csökkenteni tudta.
Bíró Zsolt arra is visszaemlékezett, hogy az akácos tarvágásban 
az egri erdészetnél különösen szerették a TDT-55A erdészeti 
gépet, mert a gyökérszaggatást is megcsinálta az eszköz, ami 
előnyére vált az erdőnek. „Ahol ezzel a géppel dolgoztunk, ott 

sokkal jobb volt az újulat, mint ott, ahol kézzel végezték a sar-
jaztatást” – mondta a szakember.
A gép egyébként 75 lóerős, a DT 75 motorja dolgozott benne. Az 
újabbakban már ennek a turbós kivitelével is lehetett találkozni. 
A 11 tonnás eszköz sebessége ugyan kisebb volt, mint amit az 
LKT tudott, és nehézkesebben is mozgott, de terhelhetőségben
a dupláját bírta.
Ráadásul a TDT-n működő gyári csörlő páratlan volt. „Ez egy 
mechanikus, nagy dobátmérőjű csörlő volt, ami a köteleket nem 
törte, és a 16-os kötélből akár 100 méter is ráfért. 6-7-8 köbmé-
teres bükköket simán kivett a vágástérből” 
– tudta meg az Erdő-Mező.

De miért nem tudta mégis a 
TDT legyőzni az LKT vonszo-
lót? 
Bíró Zsolt szerint elsődlege-
sen azért, mert nehézkes volt
a közlekedés vele. „A kon-
centrált, nagy fatömeggel 
rendelkező területeken na-
gyon gazdaságos volt.
De az LKT megjelenésével 
jól látszott, hogy egy gumi-
kerekes traktorral könnyebb 
nagyobb távolságokat meg-
tenni. Míg egy átállás a von-
szolóval mondjuk 1 órát vett 
igénybe, addig a lánctalpas 
traktornak 4-5 órát is, hiszen 

akkor még nem volt tréler, amivel szállítani lehetett volna egyik 
erdőrészből a másikba”.
Hiába volt tehát jobb a terepjáró képessége, hiába ment el szinte
bárhol a TDT, az LKT rugalmasabb munkavégzést garantált, 
gyorsabb átállással, és bár teljesítményben alulmaradt, még így 
sem kellett szégyenkeznie.
Végül aztán Bíró Zsolt is egy LKT-120 vonszolóra váltotta le két 
TDT erdészeti gépét. „2 garnitúra lánctalpunk volt, és az 1992-től 
’98-ig tartó időszakban mindegyik nagyon elkopott. 
Akkor még nem volt internet, ahol könnyedén lehetett volna 
szerezni belőlük, így a fejlesztés mellett döntöttünk, és egy 
120-as LKT vonszolót vásároltunk”. Érdekes története pedig en-
nek az erdészeti gépnek is van, amiről az Erdő-Mező honlap-
ján szintén lehetett olvasni.

Nem volt elég 
gyors az átállás

75 szovjet lóerő

Gribek Dániel
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A magyar fakiter-
melés érdekében végzi 
tevékenységét a Fakitermelési 
Munkakultúra Alapítvány, melynek cél-
ja a fakitermelési munkakultúra színvonalának 
és a fakitermelésben dolgozók szakképzettségének 
fejlesztése valamint a fakitermelő versenyek – közte a fakiter-
melő világbajnokságokra való felkészülés – szervezése. A 2014-es év 
különösen sikeres volt a munkában. Az Erdő-Mező Ormos Balázs erdőmérnököt, 
a Kuratórium alelnökét kérdezte.
Erdő-Mező: Először talán egy rövid értékelést szeretnék 
kérni. Általánosságban milyen volt a 2014-es év a ma-
gyar fakitermelő válogatott számára?
Ormos Balázs: Sok nehézséggel kellett megbirkózunk az elmúlt 
évben, amelyet igyekeztünk a legjobb módon megoldani. Ezek 
közé tartozik a versenyeket szervező Alapítvány megújítása, az 
edzések helyszínének, munkaanyagainak és pénzügyi hátterének 
biztosítása. Tudni kell, hogy a fakitermelő válogatott minden tagja 
a hétköznapokban erdészeti cégeknél végzi a napi fakitermelési 
munkáját, ezért is mondjuk, hogy az elmúlt évi siker a magyar 
fakitermelés sikere. Tudjuk, hogy a gyakorlati munkavégzésben 
igen sok a tennivaló, ezért is dolgozik az Alapítvány, például a 
motorfűrészes tanpályák hálózatának kiépítéséért. Minden körül-
ményt értékelve, nehéz, de mégis igen sikeres volt az elmúlt évünk.    
Erdő-Mező: Kiemelkedő esemény volt a szeptemberi világ-
bajnokság. Ott hogyan szerepelt a csapat?
Ormos Balázs: A világbajnokságot kétévente rendezik, 2014-
ben Svájcban, Brienzben volt a verseny, csodálatos környezetben. 
A brienzi tó partján feküdt a versenypálya. A magyar válogatott 
tapasztalt fakitermelőkből állt, akik már több világversenyen is 
részt vettek, így sikerült alkalmazkodni a helyi speciális verseny-
körülményekhez. Az eredmények önmagukért beszélnek.
A verseny három napig tartott, így a versenyzőknek szakmai, de 
mentális felkészültségből is vizsgázni kellett. A versenyen 26 or-
szág 27 csapata, 105 versenyzője mérte össze tudását az öt ver-
senyszámban: motorfűrész lánccsere - szerelés, kombinált dara-
bolás, lánckímélő darabolás, döntés és gallyazás. 
A szerelésben óriási magyar siker született. 
Rittlinger Róbert világrekorddal, 8.65 mp-el szerezte meg az első 
helyet, nyerte meg az aranyérmet (Erről az Erdő-Mező elsőként 
tájékoztatta a magyar szakmát – a szerk.). Az U24, ifjúsági ka-
tegóriában Répás Tamás aranyérmet szerzett a lánckímélő dara-
bolásban, ezüstérmet a kombinált darabolásban és összetettben 
bronzérmet, tehát a világ harmadik legjobb ifjúsági versenyzője 
lett. A magyar csapat - Bakó László 1629 ponttal, Rittlinger Róbert 
1592 ponttal, Juhász István 1591 ponttal - összesen 4812 ponttal 
a negyedik helyezést szerezte meg. Megjegyzem, hogy ezzel az 
eredménnyel az elmúlt versenyen világbajnokok lettek volna. A 
27 csapat közül az egyetlen a magyar válogatott volt, amely hiba-
pont nélkül, hibátlanul teljesítette a versenyszámokat. 
A csapat vezetője Kántor János, edzője Kontra László volt, akik 
nélkül az eredmény nem jöhetett volna létre. A csapattal tartott 
és szintén segítségükre volt Gerőcs János a felnőtt csapat negyedik, 
tartalék tagja is. 
Erdő-Mező: Mik a 2015-ös tervek, kihívások? Lehet változás 
a csapatban?
Ormos Balázs: Először is köszönetet kell mondani mindazoknak, 
akik támogatták a versenyzők és a csapat felkészülését. Kántor 
János kuratóriumi elnök vállalkozónak, a Stihl Magyarország Kft.-
nek (mely cég színeiben versenyzett a válogatott), az állami erdő-
gazdaságoknak, akik a versenyzőket támogatták, a VADEX Zrt.-
nek, a Pilisi Parkerdő Zrt.-nek, az Ipoly Erdő Zrt.-nek, a Mecsekerdő 
Zrt.-nek, a Bakonyerdő Zrt.-nek, az Ihartű - 2000 Kft.-nek., a tan-
pálya biztosításáért pedig a TAEG Zrt.-nek, és a Roth Gyula SZKI-
nak. A következő évek a felkészüléssel telnek el, további építke-
zés szükséges, hogy 2016-ban Lengyelországban is jól szerepel-
hessünk. Világbajnok ifjúsági versenyzőnk, Répás Tamás kiörege-
dett a korosztályából, így biztosan lesz változás a csapatban.

Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, amikor fogadta dolgozó-
szobájában a sikeres fakitermelő válogatottat, érdemesnek találta 
arra ügyünket, hogy kormányzati támogatásban részesüljön. Vár-
juk a megvalósítását. Nagyon szükségesek a támogatások, hogy 
méltó telephely, tanpálya, fogadóhely létesüljön és az eszközök, 
rönkök, gallyazófák, felszerelések is rendelkezésre álljanak. 
A versenyzés nem önmagáért van, hanem szerves része a faki-
termelési munkakultúrának, napi fakitermelési gyakorlat magas 
szintű végrehajtásának, az oktatásnak.
Nem véletlen, hogy a Kuratórium tagjai közül Prof. Dr. Rumpf János 
a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kara, Erdészeti-
műszaki és Környezettechnikai Intézetében dolgozott, itt vagyok 
magam is címzetes docens, és az intézet is teljes odaadással 
támogatja és részt vállal tevékenységünkben.

A terveink teljesítéséhez szükséges információk megadásához 
a közeljövőben megújuló honlapunk ad megfelelő információkat. 
(www.fakitermelo.hu)

Ormos Balázzsal készített teljes interjúnkat az Erdő-Mező 
honlapján olvashatja el!

A veterán motorfűrész kiállítás kiemelt támogatója a STIHL, további támogató a Fuxtec volt.

Félszáznál is több veterán motorfűrészt mutatott be az Erdő-Mező

A 2014-es innoLignum Sopron erdészeti és faipari kiállításon az Erdő-Mező Online és Magazin nem kisebb feladatra vál-
lalkozott, minthogy standján megszervezze az I. Erdő-Mező Veterán Motorfűrész Kiállítást és Találkozót. Végül 
több mint 50 öreg gép gyűlt össze az MKB Arénában, köztük olyan különlegességek, mint egy 1951-es kétkezes STIHL mo-
torfűrész. Husqvarna, Tajga, Druzsba, Danarm, Dolmar, Jo-Bu, Jonsered, Solo - még hosszan sorolhatnánk a gépek listáját.

Az Erdő-Mező veterán motorfűrész kiállítása nem csak egy statikus bemutató volt, hiszen több program is zajlott az öreg gépekkel 
kapcsolatban. Nagyon népszerű volt például az amatőr veterán lánccserélő verseny, amelyre a négy nap folyamán több tucatnyian
jelentkeztek. Olvasóink egy Skilsaw 1633B fűrészen mutathatták be ügyességüket. De volt „Pózolj láncfűrésszel” akciónk is, 

amely a hölgyek körében volt páratlanul népszerű.

Az Erdő-Mező Online januárban új blogot in-
dított, amelyben kizárólag a veterán motor-
fűrészekkel, azok gyűjtőivel foglalkozik. 
Amennyiben Önnek is vannak régi láncfűré-
szei, fakitermelő eszközei, írjon nekünk az 
erdo-mezo@erdo-mezo.hu címre!

A rendezvény utolsó 
napján Reinhofer Balázs 
gyűjtő és társszervező 
közbenjárásával 
működés közben is meg 
lehetett csodálni a ve-
terán motorfűrészek egy 
részét, amely az érdek-
lődők számát tekintve 
a kiállítás egyik legnép-
szerűbb programeleme 
lett.

Terveink szerint 2015-ben 
megrendezzük a II. Erdő-
Mező Veterán Motorfűrész 

Kiállítást és Találkozót.
Részletek a későbbiekben

honlapunkon és magazi-
nunkban!

Nézze meg a veterán gépekről szóló kisfilmünket az Erdő-Mező Videó rovatában! 
www.erdo-mezo.hu/videok

Gribek Dániel
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A Magyar Fakitermeles Sikere 

2014-ben
.
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Megérkezett az új Valtra T széria

Négy felszereltségi szintből választha-
tunk: Direct, Versu, Active és HiTech. 
A Hitech sorozatgyártása 2015-ben in-
dul, míg a Direct,Versu, Active gyártása 
már elkezdődött. Az Active modell po-
wershift sebességváltóval és mechani-
kusan vezérelt terhelés érzékelős hidrau-
likával kerül piacra. A Versu, Active és 
HiTech modellek forradalmasítják a Po-
wershift traktorok piacát.

Az AutoTraction funkció folyamatosan 
aktiválva van, így a fékpedál az automa-
ta kuplung funkciót is vezérli.  
A jobb oldali lábpedállal a motor fordulat-
szám-vezérlése helyett a menetsebessé-
get szabályozzuk a fokozatmentes Direct
modellhez hasonlóan.

Amikor például TLT-t használunk, gomb-
nyomásra válthatunk powershiftet, és a 
lábpedállal könnyedén beállíthatjuk a me-
netsebességet, így a vezető kezei szaba-
don maradnak egyéb funkciók vezérlé-
sére.

A powershift rendszer más egyedi elő-
nyös megoldásokkal is rendelkezik. 
Ilyen a lejtő-megtartó funkció és a hid-
raulika asszisztens, amik nagyban meg-
könnyítik a homlokrakodós munkákat.

Intelligens motorkialakítás

Minden T4 modell erőforrása a gazda-
ságos, SCR rendszerű AGCO Power die-
sel motor, amelyek közül a két kisebb 
típust 6,6 literes lökettérfogatú erőforrás-
sal, míg a nagyobbakat a hosszú löketű 
7,4 literes motorral szerelik. Ezek min-
degyike megfelel a szigorú TIER 4 kibo-
csátási szabályoknak.
Elektronikusan vezérelt szelep szabályoz-
za a turbó töltését, így elérve a gyors 
reagálást, a nagy rugalmasságot illetve
a kiváló nyomaték és teljesítmény érté-
keket akár alacsony fordulatszámon is.

Az SCR rendszer és az optimális turbó-
töltés együtt kiküszöböli a füstgáz visz-
szavezetést, az EGR szelep és katalizátor 
szükségességét. A T174 modell eseté-
ben találkozunk a régebbi Valtra model-
leknél már ismert ECO POWER üzem-
móddal is.
Minden traktor esetében a Valtra méltán 
híres egyedi specifikációt ajánl a vég-
felhasználó számára - akár erdészeti 
kivitelt is. A vevőnek nem kell felesle-
ges opciókért fizetnie, viszont a gyár már 
egy olyan traktort ad ki, amely a szántó-
földi vagy erdészeti munkavégzésre is 
maximálisan megfelel.

www.erdo-mezo.hu / erdo-mezo@erdo-mezo.hu / +36 20 285 30 64 / www.facebook.com/erdomezoonline
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EIMA
2014

... .
Erdeszeti gepek Bolognabol
1755 kiállító, 150 000 négyzetméter, rengeteg 
mezőgazdasági és erdészeti gép. Az Erdő-Mező 
november 12. és 16. között a bolognai EIMA 
kiállításon járt, ahol az erdészeti gépeket vettük 
szemügyre. A helyszínen videót is készítettünk!

A rendezvényen több olyan gépet is láthatott 
a magyar erdőgazdálkodó, amely hazánkban 
is ismert. Helyet kapott például a kiállításon 
a horvátországi Hittner közelítőgép. De ott 
voltak az EIMA kiállításon a Balfor tűzifa fel-
dolgozói, az Icar Bazzoli daruk, a hazánkban 
újdonságként feltűnt olasz O.M.A. eszközei 
vagy a Negri aprítógépei.
Csörlővel többek között az Uniforest és Max-
wald készült. De a kiállítók között találtuk a 
Tajfun erdészeti gépeit is. Erdészeti zúzók-
ból szintén nem volt hiány; Seppi m., Agri-
master, Berti, Orsi, TMC… Ráadásul a hazánk-
ban is jól ismert FAE fennállásának 25. év-
fordulóját is ünnepelte a kiállításon.
A hatalmas területen fekvő statikus gépki-
állítás mellett több eszközt a gyakorlatban is 
bemutattak a gyártók – igaz, az időjárás nem 
mindig volt kegyes ehhez. Az EIMA gépki-
állítás november 16-án végül hatalmas siker-
rel zárult. A rendezvényre újabb rekordot 
megdöntve 235 000 látogató volt kíváncsi.

Díjazott Pellenc motorfűrész Bolognából

Az EIMA nemzetközi mezőgazdasági kiállítás 
alkalmával több innovatív terméket is díjaz-
tak az olaszországi rendezvény szervezői. Az 
egyik ilyen a mindössze 2 kilogrammos Pel-
lenc Selion C21HD motorfűrész, amely az al-
pin favágók számára lehet különösen érdekes.
A Li-ion akkumulátorral működő, könnyű ké-
szülék 45 köbcentiméteres motorral van el-
látva, és kifejezetten professzionális haszná-
latra fejlesztették ki. 
Az innovatív kialakításnak köszönhetően o-
lyan helyen is le lehet vágni vele az ágakat, 
ahova eddig a láncvezető nem jutott be. 
Mindezek mellett a forgács elvezetése is ha-
tékonyabb, mint az elődöknél. A Pellenc új 
motorfűrésze a visszarúgást is kiküszöböli, 
amely nagyban segíti a biztonságos munka-
végzést az alpintechnika alkalmazása köz-
ben. Ráadásul az indítási mechnanizmus 
(dupla impulzus) nem engedi a véletlensze-
rű beindítást. Ezek mellett a kézvédő is ergo-
nomikusabb lett.
A gyártó a díjazott géphez a Poly 5 akkumu-
látort ajánlja, amely egy hámmal a gépkezelő 
testére szerelhető. A könnyű és kompakt ki-
egészítő akár a kabát alatt is viselhető. 

Környezetkímélő kötélpályás közelítés 
Greifenberg Elio csörlő segítségével

A kötélpálya használata egyre népszerűbb az 
erdőgazdálkodók körében. A talajt és az úju-
latot kímélő módszer a Greifenberg Elio csör-
lő segítségével még környezetkímélőbb lehet, 
hiszen a bolognai EIMA kiállításon díjazott 
erdészeti gép nem fogyasztja az üzemanya-
got, rendkívül csendes, és használata közben 
gázkibocsátás sem jelentkezik.

A hajtás ugyanis nem dízel-, hanem elektromechanikus motorral történik. A fejlesz-
tés mind a gazdaságosság, mind a környezetvédelem és mind a munkakörülmények
szempontjából előnyös.
A Greifenberg Elio csörlő használatakor, a rönk kötélpályás közelítése során, amikor 
az úgynevezett macska teher alatt lefelé megy, a gép áramot termel, amit aztán 
el is tárol. Ezt az energiát üresjáratban pedig hasznosítani tudja az erdészeti eszköz. 
Az innovációnak köszönhetően a 2014-es EIMA kiállításon a Greifenberg Elio csörlő 
is a díjazott újdonságok közé került.

Nézd meg videónkat az EIMA kiállításról! 
www.erdo-mezo.hu/videok

A Valtra Inc. 2014. no-
vember közepén, a 
németországi Hofgut 
von Hünersdorff-ban 
mutatta be nemzet-
közi szaksajtó képvi-
selőinek a negyedik 
generációs Valtra T 
szériát, melynek ter-
vezését teljesen tisz-
ta lapról indították.
Az új T traktorcsalád 
modellválasztéka 
155-250 lóerő telje-
sítmény tartományt 
fed le, az 1000 Nm-es 
nyomatékkal elegen-
dő teljesítményt kí-
nál a nehezebb mun-
kákra is.
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Meglévő felvásárlói hálózatunk megerősítéséhez és bővítéséhez keresünk Magyarország egész területéről 
olyan, elsősorban szakmabeli (hivatásos vadász; erdész) kollégákat, partnereket, akik vállalják a működési 

területükről és annak környékéről származó 
agancsok nagytételű (min. 200 kg / szezon) begyűjtését, felvásárlói pontok kialakítását.

Cégünk sok éves hazai tapasztalattal, nemzetközi kapcsolataival, biztos anyagi hát-
terével és szinte korlátlan felvásárlói potenciáljával Magyarország egyik meghatározó 

hullajtott agancs felvásárlója.

Szerződött partnereink munkáját támogatjuk:
⚫ tervezhető, kiszámítható kereskedelmi környezettel 
⚫ versenyképes felvásárlási árakkal
⚫ egyedi kedvezményekkel
⚫ tárgyi eszköz kihelyezéssel
⚫ szakmai tapasztalatokkal

Elérhetőség (Magyarország): 
Vadászutak Kft. 1077 Budapest Rózsa u. 23-25. fsz. 5. üzlet; 

E-mail: tamas@vadaszutak.hu; Tel.: 06-30-799-6329
Csehországi partnercégünk: 

Artes natur s. r. o.; Klenci pod Cerchovem 315; 
345 34 Klenci pod Cerchovem; 

Czech Republic

HULLOTT AGANCS ÉS TRÓFEA EGÉSZ ÉVES FELVÁSÁRLÁSA! 

PARTNEREKET KERESÜNK

FEGYVER, HORGÁSZAT, VADÁSZAT 
NEMZETKÖZI KIÁLLÍTÁS 
A HUNGEXPO BUDAPESTI 
VÁSÁRKÖZPONTBAN.

Jöjjön el Ön is családjával, barátaival a 
Kárpát-medence vadászainak, horgászainak 
és természetkedvelőinek legnagyobb és 
leghangulatosabb találkozójára!

2015-ben újra felejthetetlennek ígérkező eseményt 
szervezünk kicsiknek és nagyoknak egyaránt, melyre 
számos újdonsággal készülünk.

A vadásztársaságok, horgászegyesületek és 
erdészetek tagjai kedvezményes csoportos 
belépőjegyet válthatnak a kiállításra. A 
kedvezményre jogosító kuponok megtalálhatók a 
kiállítás honlapján.

Egyidejű rendezvények:

Bővebb információ: www.fehova.hu2015. február 12-15.

22. Fegyver, Horgászat, Vadászat 
Nemzetközi Kiállítás

VADÁSZATI HÍREK www.erdo-mezo.hu/kategoria/hirek/vadaszat

Az élőnyúl-befogásnál gondot okoz a 
sok csapadék

Bár az enyhe, csapadékos ősz miatt az élőnyúl-befogás gondot okoz 
Jász-Nagykun-Szolnok megyében az itt működő vadászatra jogosult 
szervezeteknek, azok mégis pénzügyileg közepes, vagy jó évet zár-
nak 2014-ben – közölte a megyei fővadász az MTI-vel.
Kasuba András elmondta: a megye 68 vadászatra jogosultja közül 
azok a szervezetek, amelyek bevételük egy részét élő mezei nyúl 
befogásából és értékesítéséből szerzik, várhatóan nem tudják telje-
síteni idei terveiket. Az elmúlt hetek csapadékos és enyhe időjárása 
ugyanis lehetetlenné tette e tevékenységet. Ez az oka annak, hogy 
amíg 2013-ban 2800 darab nyulat ejtettek élve zsákmányul, addig 
mindezidáig fél ezret sem sikerült befogniuk az erre berendezkedett
vadásztársaságoknak.
Valamelyest növekedést mutat ugyanakkor a puskavégre került nyu-
lak száma, ez tavaly 9000 darab volt – tette hozzá. Jelezte: a terület 
másik jellemző apróvadja a fácán, melynek terítéke szintén bővült: 
az előző esztendő 43 600 kilőtt példányával szemben 2014-ben min-
tegy 50 000 darabot ejtettek el a vadászok.

(MTI)

Soha nem látott mennyiségű 
dámtrófea Gúthon

Ötödik alkalommal rendezett trófeaszemlét a NYÍRERDŐ Zrt. 
Gúthi Erdészete még novemberben. A Zöldház előtti bemutatón 
számos környékbeli vadásztársaság és szakmai szervezet képvi-
seltette magát.
Korábban egy szezonban soha nem esett ennyi dámbika Gúthon. 
A barcogás idején 117 vadat hoztak terítékre a vadászok. 
A legnagyobb dámtrófea 5,4 kilogramm súlyú (201,88 IP pontos), 
további nyolcnak a súlya haladta meg az öt kilogrammot, négy 
és öt kiló között pedig 46 volt. Az átlagsúly megközelíti a négy 
kilogrammot. Az érmes arány 83 százalék: 67 arany, 20 ezüst és 
10 bronzérmes trófea jelenti a mérleget. 
A hét puskavégre került gímbika átlagsúlya meghaladta a 7,6 
kilogrammot. A legnagyobb 9,35 kilós és 198,51 IP pontot kapott 
a bírálaton.

(Nyírerdő Zrt.)

Erdészeti és vadászati szervezetekkel 
kötött szövetséget Fazekas Sándor

Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter 26 stratégiai partner-
ségi megállapodást adott át többek között a kertészet, a vető-
mag, a méhészet, a növényvédelem, az állatgyógyászat, a hús- és 
élelmiszeripar, az édességipar, a haltermelés, a vadászat, az erdé-
szet, a gabona-feldolgozás, a takarmánygyártás, valamint a fiatal 
gazdák érdekképviseletének területén működő civil, illetve szak-
maközi szervezet képviselői számára.
Ezek között volt többek között a Fagazdasági Országos Szakmai 
Szövetség (FAGOSZ), a Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók 
Országos Szövetsége (MEGOSZ), a Magyar Elöltöltő Fegyveres 
Lövészek és Vadászok Szövetsége, a Magyar Solymász Egyesület, 
a Magyar Vadgazdálkodási Szakértők Országos Egyesülete, az 
Országos Erdészeti Egyesület, az Országos Magyar Vadászati 
Védegylet, az Országos Magyar Vadászkamara és a Pro Silva 
Hungaria Egyesület is.

(FM Sajtóiroda)

Együttműködés a Magyar Vadgazdál-
kodók Egyesülete és az NymE között

A Magyar Vadgazdálkodók Egyesülete és az Erdőmérnöki Kar együtt-
működési megállapodást kötött 2014. december 2-án Sopronban.
Az Egyesület képviseletében Balsay Miklós elnök, a Kar képviseleté-
ben Dr. Lakatos Ferenc dékán látta el kézjegyével a megállapodást.
A felek egyetértettek abban, hogy a magyar vadgazdálkodók közül 
kitüntetett szerepet viselő egyesületi tagszervezetek és a szakmai 
képzés fellegvárát képező Erdőmérnöki Kar között számos lehetőség 
nyílik a szakmai együttműködésre. A közös munka kiterjed a szakmai 
egyeztetésekre (jogszabályalkotás, élőhelyvédelem, természetvéde-
lem), szakdolgozatok és diplomamunkák témajavaslataira, az apróvad- 
és nagyvadgazdálkodás lehetséges szakmai fejlesztésére, kutatási 
programokra egyaránt. A felek a közeli jövőben szakbizottsági mun-
kák során egyeztetik javaslataikat, elképzeléseiket az együttműkö-
désre vonatkozóan.

(nymepress.hu)



AKCIÓ!
Ha mindhárom könyvet egyszerre rendeli meg, az összesített árból 1000 Ft-os árengedményt kap!

Mesék az erdokbol, az erdorol
,, ,, ,, ,,

Mesék az erdokbol, az erdorol
,, ,, ,, ,,

Mesélnek a fák
Ár: 2900 Ft (az ár 5% Áfát tartalmaz)

Mesélnek az erdők-mezők állatai
Ár: 2990 Ft (az ár 5% Áfát tartalmaz)

Mesélnek a gombák
Ár: 2990 Ft (az ár 5% Áfát tartalmaz)

Rendelés: erdo-mezo@erdo-mezo.hu
+36-20-943-0278

Az árak a postaköltséget nem tartalmazzák.


